
Tentamen, SGILO?, 10 05 25

Varje uppgift ska l5mnas pi separat blad!

Till&tna hjdlpmedel: Papper och penna, inget mer!

1. En boll kastas frAn punkten A och nAr sin hogsta punkt i B. Det horisontella
avstS,ndet mellan A och B d,r / och det vertikala avst6ndet d,r lika stort. Bestd,m
utgAngshastigheten us och utgAngsvinkeln a !

2' En matematisk pendeln bestAr av en partikel med massan m som 6r fdst i en
lina vars andra d,nde d,r fdst i en fix punkt O. Partikeln roterar i ett vertikalplan
och dess hastighet i den ldgsta punkten A rir clubbelt sA stor som cless hastip.her i
den hogsta punkten B. Bestdm spdnnkraften i rinan i A och B.
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3. En partikel med massan m ar fd,st i tv6 vertikalt stfiende ijd,drar enligt figuren.
BAda tjd.drarna har fjd,derkonstanten k och den naturliga ld,ngden 16. Avst6ndet
mellan den ovre och den undre fd,stpunkten ar 2ls. Partikeln sld,pps frAn stilla-
stAnde i en punkt ddr den ovre tjd,dern d,r ihoptryckt med en strd,cka d och den
undre tjd,dern 5r utdragen med samma strd,cka.

a) Infor en x-axel som pekar uppAt med origo i den punkt dd,r tjd,drarna har sin
naturliga lSngd och bestS.m partikelns fortsatta rorelse r(f)!

b) Bestd,m partikelns undre vd,ndld,gel
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4. En satellit kretsar kring jorden i en elliptisk bana med excentriciteten e och
halva storaxelns ldned a. Ekvationen for banan kan skrivas
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Genom en hastig inbromsning i den punkt dd,r satelliten befinner sig ndrmst jorden
vill man fA den att gA in i en cirkuldr bana. Best6m hur stor hastighetsskillnad
som inbromsningen m6,ste Astadkomma for att detta ska vara mojligt!



Teoridel

5. a) Hiirled uttrycken for hastighet och acceleration i cylinderkoordinater. Det
ska ing6 en fullstd,ndig hd,rledning av tidsderivatorna av e" och ee.

b) En satellit ror sig kring jorden i en ellips. Rita av figuren och rita in e" och e6
i punkten P din egen figur!

6. a) Hd,rled lagen om den kinetiska energin!

b) Hdrled uttrycket for den potentiella energin i ett tyngdkraftfdlt som beskrivs
av Newtons allmd,nna gravitationslagl

c) Bestdm den minsta hastighet som ett foremAl miste ha vid jorytan for att det
ska n&en punkt som befinner sig p6, ett avst aand 2R frhn jordens centrum, dd, r
R dr iordradien

7. En vagn med massan m ror sig under inverkan av en kraft frAn en tjd,der med
ijd,derkonstanten k och en dd,mpande kraft som dr proportionell mot hastigheten,
med proportionalitetskonstanten c.

a) Hiirled differentialekvationen for vagnens rorelse och definiera dd,mpningsfaktorn!
En fi.gur ska ingA.

b) Skriv upp de olika typerna av losning till ekvationen och ange vilka vdrden av

ddmpningsfaktorn som ger respektive typ av losningl Ange ocksA vad losningarna

kallas.
c) Hur stor dr dd,mpningsfaktorn om perioden for ett svagt ddmpat system dr fem

gAnger sA stor som perioden for motsvarande odd,mpade system?



8. a) Hrirled Keplers tredje lag! Du fir anvdnda dig av foljade formel
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dd,r a d,r halva storaxelns l6ngd, e d,r excentriciteten, h rir dubbla sektorshastigheten,
G dr Newtons gravitationskonstant och M ar centralkroppens massa.


